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 عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى ین،العالم رب هلل الحمدالسالم علیكم ورحمة هللا و�ر�اته، 

 أما �عد: ،أجمعین وأصحا�ه آله وعلى محمد نبینا ورسوله

عتق أو أ ،وشرط ما في �طنها ،و�ذا أعتق األمة أو �اتبها: "-رحمه هللا تعالى-فیقول المؤلف 

فهي في حكمه وفي ملكه،  ،لماذا؟ ألنها حال المكاتبة في رق ما في �طنها دونها فله شرطه" 

، أعتقها دون ما في �طنها من غیره أما إذا �ان ما في �طنها منه فهو هما اشترط ،له شرطهف

 .حر، أو أعتق ما في �طنها دونها فكٌل له حكمه، له ما اشترط

َل المكاَتب لسیده و�ضع عنه �عض الكتا�ة  ل أن �عجِّ ، یبقى " �عض �تابته"وال �أس أن �عجِّ

كثر أقل، قیمتها خمسة آالف مثًال، �قول: أؤدیها لك اآلن، علیه من النجوم عدد أر�عة خمسة أ

ین.   وضْع عني، من �اب ضع وتعجل من �اب ضع وتعجل �الدَّ

العبد، مفاعلة و أو أحَدهما، المكاتبة مفاعلة بین السیِّد  أحُدهما" فكاتب اثنین بین العبد �ان "و�ذا

و�صلح أن  ،ن فاعًال؛ ألنه مكاِتبمكاتبة، مفاعلة بین طرفین، و�ل واحد منهما �صلح أن �كو 

سیِّد، �كون مفعوًال؛ ألنه أ�ًضا مكاِتب، أخًذا من صیغة المفاعلة، و�ال فاألصل أن المكاِتب هو ال

بین  و�ال فالصیغة تجري علیهما مًعا؛ ألن المفاعلة تكون  ،والمكاَتب في العرف المكاَتب هو العبد

 ،طارقت النعل ،قول: طارقت النعلتار�ة مطارقة المض ،طرفین إال في أشیاء �سیرة، المضار�ة

 .وطارقت النعل من طرف واحد ،المضار�ة ال، طارقت النعل، والمسافرة سافرت من طرف واحد

لى بناًء عومنها المكاتبة، فإذا قلنا بهذا  ،المقصود أن األصل في المفاعلة أن تكون بین طرفین 

 و�ذا �ان العبد بین اثنین فكاتب أحُدهما أحد :لمنهما مكاِتب ومكاَتب، و�ذا قا األصل فكلٌّ 

 ..السیِّدین �اتب عبده، أو �اتب 

 طالب:...

جمیع الكتا�ة فال یزال رقیًقا  ألنه ما لم یؤدِّ  اآلخر" أعتق حتى �تابته �ل یؤد "فلمالعبد أحَدهما، 

 سر نعم عُتق �اقیه،ألنه إذا أعتق المو  ؛موسر" "وهو �ل �تابته حتى أعتق اآلخر، عبًدا، فلم یؤدِّ 

 "و�رجع �العتق و�السرا�ة، �العتق و�السرا�ة، ا"حر�  �له العبد صار "فقد ،عُتق �اقیه، وهو موسر
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 المعتق "على ولم تؤدَّ جمیع نجوم الكتا�ة یرجع هذا الشر�ك ،المكاِتب ولم تتم الكتا�ة الشر�ك"

 ... المكاَتب" عجز "و�ذا ن،ألنه عُتق علیه، تسبَّب في خروجه من یده، فیضم قیمته" بنصف

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 .هو لو �قي علیه درهم عجز

 طالب:...

 أ�طل علیه المكاتبة فیرجع رقیًقا. ،أفسد، نعم

ق �ان وقد الرق، في "و�ذا عجز المكاَتب وُردَّ   یزال الألنه  ؛لسیده" فهو �شيء علیه ُتُصدِّ

اشترى  "اآلخر منهما واحد �ل المكاتبان اشترى  "و�ذا رقیًقا، وما �ملكه فهو لسیده، أو ُ�ملَّكه،

 ، لماذا �صحّ اآلخر" شراء الثاني و�طل ،األول شراء "صحّ  المكاتبان �ل واحد منهما اآلخر،

 شراء األول؟

 طالب:...

 ...�الهما لكنه ،هو مكاَتب في حكم الرقیق

 طالب:...

ن أسیارة، وله  الیة فله أن �شتري مثالً التصرف في البیع والشراء وجمیع التصرفات الم كالهما له

 �شتري زمیله. 

 طالب:...

 ین؟أ

 طالب:...
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 أیهما؟

 طالب:...

 ما �قي علیه درهم، فهل له أن �شتري؟ ألة األصلیة، وهي أن المكاَتب رقٌّ أنا أرجع إلى المس

 طالب: ...

 تري و�بیع و�تصرف؟ال، �شتري لنفسه. �شتري لنفسه. و�ال متى یوفي الكتا�ة وال �ستطیع أن �ش 

د، �البیع والشراء �ستطیع، إًذا له البیع وله الشراء، فاشترى زمیله الم أن ما �ستطیع كاَتب �سدِّ

 معه. 

ل صّح لماذا؟ لما قلنا، األو  األول" شراء صحّ  اآلخر منهما واحد �ل المكاتبان اشترى  "و�ذا

 ، لماذا؟اآلخر" شراء "و�طل شراؤه،

 طالب:...

 ان أحدهما �ل واحد منهما اآلخر.اشترى المكاتب

 طالب:...

 هو ما اشتراه من سیده، ظّل على �تابته.

 طالب:...

 بَطل شراء الثاني؟ لماذا یُ 

 طالب:...

 هو مملوك لزمیله.

 طالب: ...

 مملوك لزمیله األول الذي اشتراه.  

 طالب:...
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 ین؟أ

 طالب:...

 ؟ ماذا

ه البیع بیع والشراء لیجمع لمكاِتبه، و�ال لو لم یبح ل�ملك في حال المكاتبة بدلیل أنا أ�حنا له ال

 .اوالشراء استمر عبدً 

ل ذلك فالوالء لمن أعتق، ودلیأعتق"  لمن فالوالء شاء من یوالي أن �تابته في اشترط "و�ذا 

قصة بر�رة في حدیث عائشة، حینما �اتبت أهلها على تسع أواٍق من الورق، فجاءت عائشة 

: -سالمعلیه الصالة وال-اشترطوا الوالء لهم، اشترطوا الوالء لهم، فقال النبي لتشتر�ها لتعتقها، ف

اعوا، �، ، هذا �اعهفإن الوالء لمن أعتق »اشتر�ها واشترطي لهم الوالء، فإن الوالء لمن أعتق«

 أعتق. فلها الوالء، الوالء لمن ،ما أعتقوا، وعائشة التي دفعت قیمتها تعدها نقًدا اشترتها �مالها

 الب:...ط

 ین؟،

 طالب:...

 ولیس لهم والء. ،اشترطي لهم الوالء

 طالب:...

 "والشرط؛ ألنه الشرط �اطل. فالوالء لمن أعتق، فقطسكتیهم أ ،، اشترطي لهم الوالءاآلن العكس

حول  أثار �عضهم إشكاًال  ،حول الحدیث لكن أثار �عضهم إشكاًال ، �ما في الحدیث �اطل"

اشترطي لهم الوالء، اشترطي لهم « :لعائشة -علیه الصالة والسالم-الحدیث، �یف �قول الرسول 

علیه الصالة  -الء لهم بهذا الشرط، ثم قام فخطبوهم قنعوا �البیع ورضوا �ه؛ ألن الو  ،»الوالء

هل �كون هذا من  ،»ولو �ان مائة شرط ،كل شرط لیس في �تاب هللا فهو �اطل«، -والسالم

علیه -ب لهم؟ ألنهم عرفوا الحكم قبل ذلك وأصروا، فأراد النبي �اب الخد�عة، أو من �اب التأدی

 أن یؤدبهم. -الصالة والسالم
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 طالب:...

 .في روا�ة أخرى 

خرجه إلى اشتراه رجل فأ ،اشتراه رجل سیده" إلى فأخرجه رجل فاشتراه المكاَتب العدو أسر و�ذا" 

ا منكم عنده ته، مثال ذلك: لو أن واحدً أخذه �قیم اشتراه" "�ما �قیمته،َأَخَذه"  "أْخَذه سیده فأحب

كتاب مثل الشیخ أو الشیخ أو �قیة اإلخوان عنده الخرقي منذ اثني عشر عاًما و�علق علیه 

ر�ته، تشاألني  ؛ر�ته �مبلغ �ذا، ادفع ليتشاوحر�ص علیه، ففقده فوجده عند شخص، قال: �هللا 

ه لیس ل ،ال ،ائً ما أنا معطیك شی ،عبدي هذا :، وهذا �قولائً ما أنا معطیك شی ،�قول: هذا �تابي

ذلك؛ ألنه بذل فیه المال، لكن هل للشخص إذا وجد سلعة �عرف أنها لفالن هل له أن �شتر�ها 

 وهو �عرف أنها لفالن؟

 طالب:...

مثله من �اب االستنقاذ؛ ألن هذا أسره العدو، أسره �فار، فأراد أن �ستنقذه، فیدَفع له ما دفع، و 

ي الكلیات الشرعیة ف ممراتالب العلم ال یهمه الكتاب ولو عّلق علیه، ولو رأیتم الكتاب، �عض ط

شفتوا زهد  الممرات،المكتوب علیها مرمیة في  ،آخر یوم من االمتحانات والكتب المعلَّق علیها

 كثیر من طالب العلم �العلم، �هللا المستعان. نعود إلى مسألة الكتاب.

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

دون باستنقاًذا له؛ ألن الكافر لن �سرحه  ،استنقاًذا له، نعماشتراه رجل من الكفار  ،ه منهاشترا 

 .مقابل

وهو علیه اسم  ،إذا وجد الشخص �تا�ه عند رجل آخر من طالب العلم ،�عني إذا وجدنا الكتاب 

لكنه في ید هذا الشخص، حینئٍذ یتعارض األصل مع  ،ذلك الشخص وتعلیقات ذلك الشخص

األصل أنه لفالن صاحب االسم والتعلیقات األصل أنه له، والظاهر  ،الظاهر، یتعارض األصل
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له فقرائن، إذا ُعِرف أن صاحب الكتاب یبیع الكتب، �أنه في ید فالن، فهو له، وحینئٍذ الحكم 

بل �ان �عیر الكتب فاألصل أنه له،  ،له أنه یبیعسي، و�ذا ما ُعِرف من حافلعله �اعه ونحكم، 

 و�ذا �ان الذي بیده دفع فیه قیمة فهو من مسألتنا.

 طالب:...

 و�تساهل فیها �ثیر من الناس، ال سیما إذا �ان الوقف من بیت ،األوقاف من الكتب یتسامح فیها

ون الحنفیة، الذین �جیز  فیكون حیازته له من �اب االختصار، وال یزول الملك عنه إال عند ،المال

تر�یا أو من الشام ومن غیرها، بیع الكتب، وأكثر ما ُبدئ ببیع الكتب القادمة من مصر أو من 

 أكثرهم حنفیة، یتساهلون في بیعها، و�ال فاألصل أن الوقف ال �جوز بیعه إال إذا تعطلت نیالذ

الوقف علیها، مصحف  أو صار موقوًفا على جهة ال �جوز ،إذا تعطلت منافعه نعم ،منافعه

وهذا �ثیر، أو یوقف على زاو�ة صوفیة بدعتهم مكفرة، مثل  ،أو البخاري  ،موقوف على ضر�ح

قف : إن الو �عني یتحقق فیه مراد الواقف، أو �قال ،إنه ینَقل إلى أقرب موقع مشا�ه :هذا هل �قال

 ؟ الغٍ 

 طالب:...

علیه مما �حقق هدف الواقف، هذا تصحیح الوصیة بدفعه إلى نظیر ما ُوِقف  ،تصحیح الوقف

 قیل، وله وجه.

 طالب:...

لیس له وجه  ،منه نحن منتهون هذا ف ،ي وقفه، دعنا من ضر�حلكن هذا الذ ،هو البطالن ظاهر

في التصحیح، إذا وقف على زاو�ة صوفیة �مكن أن �ستفیدوا من صحیح البخاري وما خرجوا من 

 دائرة اإلسالم.

 طالب:...

 ،ال �بیر، أو ُوِقف على قوم ُ�عَرف من حالهم أنهم ال �عتنون �مثل هذه الكتبفیهم إشك غالتهم

 وال یرون لها أدنى قیمة، مثل هؤالء ینقل إلى من �ستفید منه.
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 طالب:...

 من �أتي للصالة في هذا المسجد؟ . موقوف على الضر�ح أو علىنعم 

 طالب:...

ة في المسجد الذي فیه قبر قول معروف فرق بین من �أتي للصالة مع أن القول ببطالن الصال

 ؟وقف علیه، لكن عند من �صححهصلى فیه وال یُ عند أهل العلم، فال �ُ 

 طالب:...

 .بلى، وعلى �ل حال نظیر لمسألتنا

هللا �یبقى �ما هو، أخذه �ما اشتراه، �قول:  وهو على �تابته أخذه �ما اشتراهأي السید  فأحب 

عطیك نصف ما دفعت مع األجر في لمسلم من الكافر وسأذا اخلصت ه ،أنت أجرك على هللا

 لم و�ن �تابته، على "وهواآلخرة، قال: ال، ادفع جمیع ما دفعت و�ال خله، أخذه �ما اشتراه، 

�ذا  قیمة� اشتر�تهأنا  ،القیمة ذهبه اشتر�تهما فهو على ملك مشتر�ه إذا قال السید: �هللا أنا  �حب"

ىً أو ثالثة، و�ن لم �حب فهو على ملك مشتر�ه، " نوما �قي من النجوم إال نجما  ما على مبقَّ

  �تابته على ما �قي من �تابته". من �قي

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 استنقاذ؟ �صیر له.

 طالب:...

، وغیر ملتزم یجب رده، و�ین أن �كون أسره �افرفرق بین أن �كون غصبه مسلم ف هالمقصود أن

ه، ولیس معنى ذلك على جواز على ِحّله للكافر. لكن هذا �أحكام الشر�عة، ال یتصرف فی

 الحاصل.
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 طالب:...

 استنقذه �القیمة.، نعم

 طالب:...

 ال. ،بدون قیمة؟ ما تملك

ًى على ما �قي من �تابته، �عُتق �األدا �عُتق"   على من ء"�األداء، وهو على ملك مشتر�ه مبقَّ

اد وال �عرف أنه مكاَتب وأر  ،قیمة العبد �املة ،المشتري دفع القیمة �املة ؟�عتق؟ على المشتري 

  وجه العتق؟ فمان أو ثالثة ثم �عتق، : ما �قي إال نجماأن �خلصه، ثم قلنا له

 طالب:...

 أنه مكاَتب.نه عرف �عد، ووقت الشراء ما �عرف افترض أ

 طالب:...

أنا ما  :ألول قال�ا شیخ؟ �عتق؟ والثاني الذي دفع الفلوس؟ سیده ا ماذاي نسأل عنه، هذا الذ

 .أر�ده، قال: خذوه �قیمته، قال: ما أر�ده

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

 الذي اشتراه.إلیه"  یؤدي لمن "ووالؤهنعم 

 طالب:...

 فیكون هو المعِتق حقیقة.

 طالب:...

 ؟ماذا
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 طالب:...

 الكتا�ة تؤدى للمكاِتب األول، وهذا لیس له من العوض إال الوالء.

 طالب:...

 شيء في المغني؟ والزر�شي؟ هن مع عدو واستنقذه من عدو، فیلك، نعم

 طالب:...

لذي . والمشتري اافإذا أدى هذین النجمین �عُتق، والمشتري ما زال اإلشكال �اقیً  ،�قي علیه نجمان

 دفع اآلالف؟

 طالب:...

تري ما ، المشتري الذي دفع القیمة �املة ذاك المكاِتب استوفى حقه، والمشتري الثاني المشنعم

  .ء �شيءجا

 طالب:...

 اهم، خلیته عند العدو.فع در لن أد أر�د،أن یرجع؟ یرجع �القیمة؟ �قول ما  كیف

  طالب: ...

 ؟ماذا

 طالب:...

 �قول؟ ماذا

 طالب:...

 طیب.

 طالب:...
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 ثم �عُتق؟  الثانیة النجوم تؤدى إلى المشتري،�عني في الصورة 

 طالب:...

 ؟ماذال

 طالب:...

�ملكه واحد �الشراء واألول �المكاتبة، األول لیس له منه إال ما �قي من نجوم  ال ال ال، هو

 لكن المشتري الذي دفع القیمة �املة الستنقاذه من العدو. ،الكتا�ة

 طالب:...

 الذي استنقذه یرجع على السید �ما دفع؟ ،لكن الذي اشتراه  ،طیب رده إلى سیده

 طالب:...

 ،المغني أنه ال یثبت ملك الكافر، وهذا استنقذه �غیر ملك ال ال، هو إذا على ما قال صاحب

لكن إذا ما  ،مجرد استنقاذ، وملكه �اٍق لصاحبه األول، وما غرمه الثاني یرجع فیه على األول

یته یلزمه أن یدفع؟ مثل الجنا�ة إذا �انت جنا ، فهلإذا �ان ما غرمه الثاني أكثر من قیمته ،غرم

 لك..؟ ثر من قیمته �سلمه، �قولأك

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

إن هذا العقد صحیح تترتب علیه آثاره؟ من تمام التصرف  :لكن هل نقول ،من العدو الستنقاذه

 إنه مجرد استنقاذ ولیس ببیع؟ :في العبد من بیع وشراء و�عتاق، أو نقول

 طالب:...

 وال ُ�َملَّك.
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 طالب:...

ین أما هي معاوضة، هذا الذي دفعه  ،ال ألن هذا ما هو معاوضة، ؛ترجع إلى زوجها، نعم

 یروح؟

 طالب:...

 من �طالب؟

 طالب:...

 السید.

 طالب:...

ا میرجع �ما دفع على السید، انتهینا، لكن إذا قال السید: أنت دفعت أكثر من قیمته  ،طیب، �عود

 أبیه، �ما لو جنى و�ان األرش أكثر من قیمته.

 طالب:...

 ُ�سلَّم. 

 طالب:...

 ؟ماذا

 ب:...طال

الراجح إذا جاء الرق والسبي، إن شاء هللا یتبین لنا الراجح، نحن قلنا في بدا�ة الكتاب �تاب 

والسبب في ذلك أنه لیس �عملي، �عني  ،العتق فیه مسائل من أعقد المسائل فیما مر من الكتاب

علًما فرق بین مسائل الصیام والصالة واألمور التي یزاولها الناس في حیاتهم و�تصورونها 

 ،لیس لها من الواقع شيء، وعلى قدر الجهد درسنا مسائل الكتابتي وعمًال، واألشیاء النظر�ة ال

لنفي �ما وعدنا أننا  ؛و�بقى فیه أمهات األوالد ُ�قرأ اآلن وُ�شَرح �قدر اإلمكان وُ�كمل �عد الصالة

 إن شاء هللا تعالى.  ،نختم الكتاب الیوم
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 طالب:...

 ؟ ماذا

 طالب: ...

 بي امتأل المسجد ذاك الیوم. ما هو مثل ختم القرط، منع

 طالب:...

 نسأل هللا اإلخالص. ،اثنین وعشر�ن سنة. نسأل هللا اإلخالص تفسیر �الم هللا و�عد

 


